
AGENTIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA

PROCES-VERBAL DE CONTROL

privind verificarea volumelor §i costurilor lucrarilor executate la obiectivul 
„R econ stru ct havuzului orasenesc din strada V. Alexandri, mun Balti"

Nr. c j 3  din 2020

Tn baza solicitarii beneficiarului -  Primaria mun. Balti cu nr.03-13/2400 din 12 
noiembrie 2019 si in conformitate cu prevederilor pet. 5; Capitolul I a Regulamentului 
privind exercitarea controlului asupra utilizarii investi^iilor publice in construct (Anexa 
nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 in redactia Hotararii Guvernului 
nr.1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea si functionarea Agentiei pentru 
Supraveghere Tehnica), reprezentantii Agentiei pentru Supraveghere Tehnica - dl Ivan 
Severin si dl Radion Munteanu - inspectori principali al Direc^iei Volumelor si Costurilor 
Lucrarilor in Constructii - au'Tntocmit prezentul proces-verbal de control inopinat al 
volumelor si costurilor lucrarilor executate de catre antreprenorul S.R.L.„Efectivgrup", la 
obiectivul „R econstru ct havuzului orasenesc din strada V. Alexandri, mun Balti".

Controlul a fost efectuat cu Tnstiintarea beneficiarului -  Primaria mun. Balti in 
persoana dnei Larisa Bragari -  director al D.C.C.C.U. a m. Balti, cu participarea la 
masurarile fizice a lucrarilor executate a dlui Sergiu Tarpan -  administratorul 
S.R.L.„Efectivgrup", dlui Anatolie Catlabuga -  diriginte de santier la SRL „Efectivgrup" si 
beneficiarului - Tn persoana dnei Marina BarTspoli -  responsabil tehnic .

Conform delegatiei de control nr.08/16 din 02 iulie 2020, data Tnceperii controlului 
este 02 iulie 2020 si data finalizarii controlului este 07 iulie2020.

Datele antreprenorylui general: S.R.L. „Efectivgrup" cu sediul Tn mun. Balti, str-la 
Lomonosov, 17, cod fiscjl 1015602002858, cod IBAN MD86ML000000002251921486, 
deschis la banca B.C. "Moldinconbanc" S.A.,sucursala Balti, cod bancar MOLDMD2X.

Tn rezultatul controlului s-au constatat urmatoarele:
La solicitarea beneficiarului -  Primariei mun. Balti, Tn baza temei de proiectare, 

certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 211 din 18 aprilie 2018, eliberat de 
Primaria mun. Balti, raportului de expertiza tehnica nr.1265/18 (expert tehnic -  
Alexandru Onici), avizelor de racordare li listei volumelor de lucrari necesare spre 
executare, de catre T.M. „В.А.Р." mun. Balti, (licenta seria A MMII nr.023955 din 03 
martie 2007) a fost elaborata documentatia de proiect si deviz la obiectivul 
„Reconstruct havuzului orasenesc din strada V. Alexandri, mun Balti". Proiectul de 
executie a fost verificat si stampilat.

Documentatia de deviz a fost Tntocmita prin metoda de resurse, Tn corelare cu C.P. 
L.01.01-2012 "Instructiuni privind Tntocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii- 
montaj prin metoda de resurse", aprobata prin H.G. a R.M. cu nr.1570 din 09 decembrie 
2002, cu utilizarea indicatoarelor noi de norme de deviz, respectand modalitatea 
Tntocmirii devizelorTn constructii.
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Prin rapoartele de verificare cu nr.1251/18 din 29 iunie 2018 si nr. 1357/18 din 23 
noiembrie 20181 la proiectul „Reconstructs havuzului orasenesc din strada V. 
Alexandra mun Balti", Compania de Expertiza Tn Constructs si Evaluare Profesionala -  
S.R.L. „Savin-С о т"  a recomandat spre aprobare cu costul orientativ de deviz (inclusiv 
TVA 20%) Tn preturile curente trim. IV, 2018 in valoare estimativa -  3 372,38 mii lei, 
inclusiv: LCM -  2 890,93 mii lei.

Tn rezultatul petrecerii licitatiei publice deschise nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1551359750667-EV-15511451871757 din 22 martie 2019 (publicata in Link-ul: https://e- 
licitatie.md/tender-plan/5132 cu nr. ocds-b3wdpl-MD-1550662869186 din 22 martie
2019) la obiectivul „Reconstructia havuzului orasenesc din strada V. Alexandri, mun. 
Balti"", expusa in Darea de seama nr. DS-18/2019 din 09 aprilie 2019 a Grupului de lucru 
pentru achizitii a Primariei mun. Balti - executor al lucrarilor a fost desemnat 
antreprenorul -S.R.L. „Efectivgrup", care a intrunit toate conditiile necesare spre 
executarea lucrarilor la obiectivul vizat.

Astfel, la 09 aprilie 2019 intre Primaria mun. Balti - in calitate de beneficiar -  in 
persoana Primarului -  dlui Nicolai Grigorisin si S.R.L „Efectivgrup"- in calitate de 
antreprenor -  in persoana administratorului -  dlui Sergiu Tarpan, a fost incheiat 
contractul de antrepriza nr.56 (mregistrat la Trezorerio Regionala Nord a Ministerului 
Finantelor cu nr. 2019-0000000958 din 17 aprilie 2019), costul lucrarilor contractate fiind 
stabilite de 2 999,32 mii lei (inclusiv TVA), termenul de execute a lucrarilor contractate 
fiind stabilit de 4 luni de la semnarera contractului, primirea ordinului de incepere a 
execu^iei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -  ordonatorul de credite.

Lucrarile au fost demarate si executate in baza autorizatiei de construire nr.49 
eliberata de catre Primaria mun. Balti la 22 aprilie 2019.

In cadrul executarii lucrarilor la obiectivul vizat, dupa masurarile suplimentare 
efectuate de catre membrii Comisiei in urmatoarea componenta - M. Barispoli -  
responsabil tehnic, O. Panteleiciuc -  proiectant, S. Tarpan -  antreprenor, A. Catlabuga -  
diriginte de santier, O. Abramciuc - D.G.C a Primariei mun. Balti - s-a constatat ca din 
volumul de lucrari prevazute de proiect este necesar de exclus urmatoarele lucrari:

- Betonarea fundatiei havuzului -  17,8m2;

- Montarea plasei sudate -  1791,90 kg;

- Trasarea retelelor de alimentare cu canalizare -  51,70m;

- Strat suport pentru pardoseli -  591,70m2,

- Executarea caminelor de vizitare -  2 buc;

- Montarea capacelor din fonta -  2 buc.;

- Lucrari de finisare interioara -  27,0m2 la statia de pompare

Astfel, la 09 august 2019 in baza Hotararii grupului de lucru pentru achizitii a 
Primariei mun. Balti nr. DAC-18/2019/001 din 05 august 2019 a fost incheiat Acordul 
aditional nr. 1 (inregistrat la Trezoreria Regionala Nord a Ministerului Finantelor la 17 
august 2019) privind micsorarea costului contractului de achizitii nr.56 din 09 aprilie
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2019 cu 214,95 mii lei, suma contractual constituind -  2 784,37 mii lei (2 999,32 mii lei - 
314,95 mii lei).

Totodata, in conformitate cu actul de constatare a Grupului de lucru din data de 
03.07.2019 sunt necesare spre executare volume de lucrari ce nu au fost prevazute in 
devizul de baza, darfara de care, executarea ulterioara a lucrarilor, conform normativelor 
Tn co n stru ct, nu este posibila, inclusiv:

- Pentru a crea gradul necesar de Tnclinare, este nevoie de a mari volumul clasei de 
beton marca M200, grosimea de 3 cm la M400 §i grosimea de 10 cm, ре о suprafa^a de 
591,7 m2, Tn suma de 309 210,82 lei.

- Pentru a asigura rigiditatea §i impermeabilitatea pere^ilor din interiorul havuzului, 
este necesar de a tencui suprafata peret;ilor cu 2 cm grosime, cu adaugarea de 
PENETRON §i a plasei sudate, ре о suprafata de 82,0 m2 Tn suma de 53 245,24 lei.

- Pentru a preveni inundarea statjiei de pompare, este necesar de a modifica Tnaltimea 
pardoselei prin adaugarea pietri§ului la Tnalt;imea de h-l,5m prin compactarea acestuia §i 
amenajarea unei gropi pentru colectarea apei, Tn suma de 55 902,28 lei.

- Pentru montarea cablurilor electrice, Tn documentatia de proiect §i deviz, nu au fost 
prevazute lucrarile de sapatura manuala a canalelor din caramida pentru protec^ia 
cablului. Pentru efectuarea acestor lucrari, este nevoie de surse financiare Tn suma de 17 
925,29 lei.

-Tn urma curatirii cercului decorativ din beton aflat Tn interiorul havuzului, au fost 
depistate fisuri adanci §i degradarea structurii de beton. Pentru restaurarea cercului din 
beton, este nevoie de surse financiare Tn valoare de 11 074,84 lei.

Astfel, suma lucrarilor neprevazute constituie 447 358,47 lei, adica 14,91% din 
valoarea contractului Tncheiat initial.

Termenul de execute a lucrarilor, potrivit contractului, este de 4 luni (anii 2019-
2020), cu nota: Tn cazul Tn care autoritatea contractanta va dispune de surse financiare 
suficiente pentru Tntreaga achizi^ie Tn anul 2019, agentul economic va finisa lucrarile de 
reconstruct a havuzului pana la 20 august 2019. Autoritatea contractanta a identificat 
surse financiare Tn volum deplin pentru anul 2019, despre care a informat verbal 
operatorul economic.

Astfel, datorita faptului ca au fost identificate surse financiare Tn volum deplin 
pentru realizarea Tntregului volum de lucrari pentru anul 2019, la 09 august 2019 Tn baza 
Hotararii grupului de lucru pentru achizitii a Primariei mun. Balti cu nr. DAC-18/2019/002 
a fost Tncheiat Acordul aditional nr. 2 (mregistrat la Trezoreria Regionala Nord a 
Ministerului Finantelor la 30 august 2019) privind majorarea costului contractului de 
achizitii nr.56 din 09 aprilie 2019 cu 447,36 mii lei, suma contractual^ constituind -  
3 231,73 mii lei (2 784,34 mii lei + 447,36 mii lei) si prelungirea termenului de executie a 
lucrarilor pana la 30 septembrie 2019.

La momentul controlului lucrarile de constructie-montaj la obiectiv sunt terminate, 
fapt confirmat prin semnarea de catre membrii comisiei de receptie a Procesului-verbal 
de receptie la terminarea lucrarilor nr.42 din 10 octombrie 2019 si contrasemnat la 19 
noiembrie 2019 de catre inspectorul principal al Agentiei pentru Supraveghere Tehnica -  
dl Mihail Bejenari.
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Controlului au fost prezentate procesele-verbale de executare a lucrarilor de 
constructie-montaj Tn valoare totala 3 231,73 mii lei, semnate de parole contractual, 
Tnaintate spre achitare §i achitate integral. Procesele-verbale de executare a lucrarilor au 
fost perfectate de catre antreprenorul general prin metoda de resurse, conform 
prevederilor CPL.01.01.-2012 ,,lnstruc$iuni privind Tntocmirea devizelor pentru lucrarile 
de constructii-montaj prin metoda de resurse", publicat la 15.02.2013 in Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.31-35, art.134.

Generalizand rezultatele masurarilor instrumentale a lucrarilor executate de 

facto si cotrapunerii cu cele din documente, conducandu-ne de prevederile 

Capitolul IV, pet.23 lit. b), a Regulamentului privind exercitarea controlului asupra 

utilizarii investi^iilor publice in constructii, ceia ce se exprima prin supraconsumul 

materialelor de constructie, resurselor energetice si altor resurse Tn comparatie cu 

normele de consum si desenele de executie - sunt considerate ca exagerari a 

volumelor si costului lucrarilor de constructie si urmeaza a fi excluse din valoarea 

totala a lucrarilor receptionate. Valoarea acestor lucrari, conform borderoului de 

recalculare anexat la prezentul act de control, constituie -  4,22 mii lei (Borderoul 
de recalculare se anexeaza)[Ar\exa n r.l).

tn conformitate cu prevederile Capitolului V, pet. pet.29 si 30 a Regulamentului 
privind exercitarea controlului asupra utilizarii investitiilor publice in constructii, persoana 
supusa controlului are dreptul, in termen de 5 zile pentru a lua cunostinfa cu rezultatele 
controlului si a prezenta obiectiile si explicatiile de rigoare.

tn cazul dezacordului cu procesul-verbal de controlantreprenorul (investitorul) are 
dreptul de a-l contesta, in scris, directorului Agentiei pentru Supraveghere Tehnica sau 
Organului National de dirijare in Constructii, in termen de cinci zile din ziua primirii 
acestuia.

Prezentarea de catre antreprenor (investitor) a contestarii documentelor de control 
nu prezinta temei pentru suspendarea aplicarii sancpunilor.

Reprezentantii Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

inspector principal al D.V.C.L.C. 

inspector principal al D.V.C.L.C. , 

Reprezentantii beneficiaru-!^J«; 

D.C.C.C.U. a Primaria 

director

responsabil tehnic 

Reprezentantul antrepren 

S.R.L. „Efectivgrup" 

director

к Severin
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. Munteanu

L. Bragari
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BORDEROU
de recalculare a volumelor §i costului lucrarilor efectuate de catre S.R.L.„Efectivgrup” la executarea lucrarilor de construc^ie la obiectivul

№
d/o

Simbolul
normei
utilizate

Denumirea lucrarii 
executate

Un.
de

ma-
sura

Achitate sau propuse spre 
achitare

S-a determinat de control Costul majorarii
alte
le

Cantit. Prejul
(lei)

Suma
(lei)

Cantit. Pre{ul
(lei)

Suma
(lei)

Cantit. Pretul
(lei)

In total 
(lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 CC09E

Montarea plasa rabit pentru 
sustinerea tencuielii la tavane, 
pereti, protectia termoizola- 
tiilor, mascarea conductelor, 
aplicata la racordarile 
suprafetelor orizontale cu cele 
verticale, pentru protectia 
izolatiilor, pe retea din otel 
beton D=6mm, cu ochiuri de 
25 cm

m2 2,40 497,25
83,61

1 193.40 
200,66

2,40 117.63
N3.61

282,31
200,66

2,40 379,62
0,00

911,09
0,00

2 CC03A
(CC03B)

Montare plase sudate la 
Trialtimi mai mici sau egale cu 
35m, la pereti si diafragme, cu 
greutatea plaselor pana la 
3kg/mp

kg 3 236,00 16.06
2,59

51 969.27 
8 396,45

3 236,00 15.48
2,01

50 093.28 
6 504,36

\ .

3 236,00 0.58
0,58

1 876.88 
1 876,88

Cheltuieli directe 2 787.97 
1 876,88

Asigurarea sociala 22,5% 42,29

Transportul materialelor 8,0% 72,88

Total 2 903,14

Cheltuieli de regie 14,5% 420,95

Total 3 324,09
Beneficiu de deviz 6,0% 199,44

Total 3 523,53

TVA 20% ■ 704,70

TOTAL 4 228,23

Reorezentantii Aeentiei pentru Sutfraveahere rPbhnica: __ _ /^ b ^ | |S ^ M ^ n e f i c i a r u lu i :

inspector principal al D.V.C.L.C. 

Reprezentantul antreprenorului: 
S.R.L. „Efectivgrup” 

director

iriaj Jalti

nu L. Bragari


